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Изменение 158
Jens Geier

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата,
организация на хранителната верига и 
управление на риска в селското 
стопанство, възстановяване, опазване 
и укрепване на екосистемите, зависещи 
от селското и горското стопанство, 
ефективно използване на ресурсите и 
преход към нисковъглеродна икономика 
в селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 

(5) За да се гарантира устойчивото 
развитие на селските райони е 
необходимо насочване към ограничен 
брой ключови приоритети, свързани с 
трансфер на знания и иновации в 
областта на селското и горското 
стопанство и селските райони, 
конкурентоспособност на всички видове 
селскостопанска дейност и 
жизнеспособност на стопанствата и
организация на хранителната верига, 
възстановяване, опазване и укрепване на 
екосистемите, зависещи от селското и 
горското стопанство, ефективно 
използване на ресурсите и преход към 
нисковъглеродна икономика в 
селскостопанския сектор, сектора на 
храните и горския сектор, както и 
насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото развитие 
на селските райони. За тази цел трябва 
да бъде отчетено разнообразието на 
условията, които дават отражение върху 
селските райони с различни 
характеристики или различни категории 
потенциални бенефициери и 
междусекторните цели във връзка с 
иновациите, околната среда и 
изменението на климата. Дейностите за 
смекчаване на последиците следва да са 
свързани с ограничаване на емисиите в 
селското и горското стопанство от 
основни дейности като животновъдство 
и използване на торове и с опазване на 
поглъщателите на въглерод и 
подобряване на поглъщането на 
въглерода по отношение на 
земеползването, промените в 
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земеползването, промените в 
земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

земеползването и горския сектор.
Приоритетът на Съюза за развитие на 
селските райони, свързан с трансфера на 
знания и иновации в областта на 
селското и горското стопанство и 
селските райони, следва да се прилага в 
хоризонтален план спрямо другите 
приоритети на Съюза за развитие на 
селските райони.

Or. de

Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 159
Jens Geier

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Производственият потенциал на 
селскостопанския сектор е подложен на 
заплаха от прекъсвания и щети в 
резултат на природни бедствия в по-
голяма степен от другите сектори. С цел 
да се подпомогне жизнеспособността и 
конкурентоспособността на 
стопанствата в контекста на такива 
бедствия следва да се предвиди помощ 
за селскостопанските производители за 
възстановяване на увредения 
селскостопански потенциал. Държавите 
членки следва също така да гарантират, 
че не се допуска свръхкомпенсация за 
вредите в резултат на комбиниране на 
схеми за обезщетение на равнището на 
ЕС (в частност мярката за 
управление на риска), национални и 

(20) Производственият потенциал на 
селскостопанския сектор е подложен на 
заплаха от прекъсвания и щети в 
резултат на природни бедствия в по-
голяма степен от другите сектори. С цел 
да се подпомогне жизнеспособността и 
конкурентоспособността на 
стопанствата в контекста на такива 
бедствия следва да се предвиди помощ 
за селскостопанските производители за 
възстановяване на увредения 
селскостопански потенциал. Държавите 
членки следва също така да гарантират, 
че не се допуска свръхкомпенсация за 
вредите в резултат на комбиниране на 
схеми за обезщетение на равнището на 
ЕС, национални и частни схеми за 
обезщетение. С цел осигуряване на 
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частни схеми за обезщетение. С цел 
осигуряване на ефикасно и ефективно 
използване на бюджетните ресурси в 
рамките на ЕЗФРСР, в съответствие с 
член 290 от Договора на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове във връзка с 
определянето на допустимите разходи 
по тази мярка.

ефикасно и ефективно използване на 
бюджетните ресурси в рамките на 
ЕЗФРСР, в съответствие с член 290 от 
Договора на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове във връзка с определянето на 
допустимите разходи по тази мярка.

Or. de

Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 160
Jens Geier

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 

(21) Разкриването и развитието на нови 
икономически дейности под формата на 
нови стопанства, нови предприятия или 
нови инвестиции в неселскостопански 
дейности е от централно значение за 
развитието и конкурентоспособността 
на селските райони. Дадена мярка за 
развитие на стопанствата и 
предприятията следва да улеснява 
първоначалното установяване на млади 
селскостопански производители и 
структурното приспособяване на 
техните стопанства след 
първоначалното им установяване, 
стартирането на неселскостопански 
дейности на младите селскостопански 
производители и учредяването и 
развитието на неселскостопански МСП 
в селските райони. Освен това следва да 
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се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години. Освен това, за да се насърчи 
преструктурирането на 
селскостопанския сектор, следва да се 
осигури подпомагане под формата на 
годишни плащания за 
селскостопанските производители, 
които участват в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012, които се задължат да 
прехвърлят цялото си стопанство и 
съответните права на плащане на 
друг селскостопански производител, 
който не участва в тази схема

се насърчава развитието на малки 
стопанства, които са потенциално 
жизнеспособни от икономическа гледна 
точка. С цел гарантиране на 
жизнеспособността на новите 
икономически дейности, предвидени в 
тази мярка, помощта следва да се 
предоставя само при представянето на 
бизнес план. Помощта за създаване на 
предприятия следва да обхваща 
единствено първоначалния период от 
жизнения цикъл на предприятието и да 
не се превръща в оперативна помощ.
Следователно, ако държавите членки са 
избрали да предоставят помощ на 
вноски, тези вноски следва да се 
отпускат за максимален период от пет 
години.

Or. de

Обосновка

Селскостопанските производители, подобно на всички други стопански субекти, 
следва да бъдат третирани по еднакъв начин при отказ от стопанството. 
Обезщетенията за селскостопанските производители не са оправдани и нарушават 
равноправието спрямо други стопански субекти.

Изменение 161
Jens Geier

Предложение за регламент
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Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 

(28) Плащанията за агроекология и 
климат следва да продължат да играят 
важна роля при подпомагане на 
устойчивото развитие на селските 
райони и за посрещане на все по-
голямото търсене на екологични услуги 
от страна на обществото. Те следва 
допълнително да насърчават 
селскостопанските производители и 
останалите управители на земи да 
обслужват обществото като цяло чрез 
въвеждане или по-нататъшно прилагане 
на селскостопански практики, 
допринасящи за смекчаване на и 
адаптиране към изменението на климата 
и съвместими с опазването и 
подобряването на околната среда, 
ландшафта и неговите особености, 
природните ресурси, почвата и 
генетичното разнообразие. В този 
контекст следва да се обърне специално 
внимание на опазването на генетичните 
ресурси в селското стопанство, както и 
на допълнителните нужди на 
селскостопанските системи с висока 
природна стойност. Плащанията следва 
да допринасят за покриването на 
допълнителни разходи и пропуснати 
доходи, произтичащи от поетите 
задължения, и следва да покриват 
единствено онези задължения, които са 
извън приложимите задължителни 
стандарти и изисквания, в съответствие 
с принципа „замърсителят плаща“. В 
много случаи взаимодействията, 
произтичащи от задължения, поети 
съвместно от група селскостопански 
производители, умножават ползите за 
околната среда и климата. Съвместните 
действия обаче генерират допълнителни 
разходи по транзакции, които следва да 
бъдат адекватно обезщетени. С оглед да 
се гарантира, че селскостопанските 
производители и останалите управители 
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на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да поддържат нивото на 
полаганите усилия от програмния 
период 2007—2013 г. и трябва да 
изразходват минимум 25 % от общия 
принос от ЕЗФРСР за всяка програма за 
развитие на селските райони за 
смекчаване на последиците от и 
адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения.

на земи са в състояние да изпълняват 
коректно поетите задължения 
държавите членки следва да положат 
усилия да им осигурят необходимите 
знания и умения. Държавите членки 
следва да изразходват минимум 30 % от 
общия принос от ЕЗФРСР за всяка 
програма за развитие на селските 
райони за смекчаване на последиците от 
и адаптиране към изменението на 
климата, както и за управление на 
земите чрез агроклиматични мерки и 
мерки в областта на околната среда, 
екоземеделието и плащанията за площи, 
с природни или други специфични 
ограничения.

Or. de

Обосновка

Задължителната минимална ставка за агроекология и климат е много важна, за да се 
подчертае значението на това приоритетно действие, но същевременно и за да се 
даде възможност за достатъчно гъвкавост. Поради това следва да бъде извършено 
леко увеличение от 25% на 30%.

Изменение 162
Jens Geier

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Понастоящем 
селскостопанските производители са 
изложени на нарастващи 
икономически и екологични рискове 
вследствие на изменението на 
климата и повишената 
нестабилност на цените. В този 
контекст ефективното управление 
на рисковете е все по-важно за 

заличава се
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селскостопанските производители. 
По тази причина следва да бъде 
установена мярка за управление на 
риска за подпомагане на 
селскостопанските производители 
при справянето с най-
разпространените рискове, с които 
те се сблъскват. Следователно тази 
мярка следва да помага на 
селскостопанските производители да 
покриват плащането на премиите за 
застраховане на реколтата, на 
животните и на растенията, 
създаването на взаимоспомагателни 
фондове, както и обезщетението, 
изплащано от такива фондове на 
селскостопанските производители за 
претърпените загуби в резултат на 
появата на болести по животните 
или по растенията или на екологични 
катастрофи. Освен това тя трябва 
да обхваща инструмент за 
стабилизиране на доходите под 
формата на взаимоспомагателен 
фонд за подпомагане на 
селскостопански производители, 
изправени пред сериозен спад в 
техните доходи. С оглед гарантиране 
на еднакво третиране на 
селскостопанските производители на 
цялата територия на Съюза, 
ненарушаване на конкуренцията и 
спазване на международните 
задължения на Съюза следва да се 
предвидят специални условия за 
предоставяне на помощ по линия на 
тези мерки. С цел осигуряване на 
ефикасно използване на бюджетните 
ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в 
съответствие с член 290 от Договора 
на Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове във 
връзка с определянето на минималния 
и максималния срок на търговските 
заеми за взаимоспомагателни 
фондове.

Or. de
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Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 163
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ чрез насърчаване на устойчивото 
развитие на селските райони на цялата 
територия на ЕС по начин, който 
допълва останалите инструменти на 
общата селскостопанска политика
(наричана по-нататък „ОСП“), 
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството.
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на климата и 
по-иновативен селскостопански сектор 
на ЕС.

1. ЕЗФРСР следва да допринесе за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“ в рамките на европейска 
стратегия за развитие на селските 
райони чрез насърчаване на 
устойчивото развитие на селските
райони на цялата територия на ЕС по 
начин, който допълва останалите 
инструменти на общата селскостопанска 
политика (наричана по-нататък „ОСП“),
и в съответствие и допълнение на
политиката на сближаване и общата 
политика в областта на рибарството.
Фондът следва да допринесе за един по-
балансиран в териториално и 
екологично отношение, по-съобразен с 
и устойчив на изменението на климата и 
по-иновативен селскостопански сектор 
на ЕС.

Or. de

Обосновка

Изменение 29 от становището на Комитета на регионите подчертава, че на 
европейско равнище е необходима истинска стратегия за развитие на селските 
райони. Тя трябва да бъде в съответствие с подпомагането на политиката на 
сближаване и на общата политика в областта на рибарството и да бъде допълвана 
чрез тях.
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Изменение 164
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 - точка 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) насърчаване на организацията на 
хранителната верига и управлението на 
риска в селското стопанство с акцент 
върху следните области:

(3) насърчаване на организацията на 
хранителната верига с акцент върху 
следните области:

Or. de

Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 165
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 3 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане управлението на риска 
на стопанствата:

заличава се

Or. de

Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 166
Jens Geier
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Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 – точка 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) улесняване на диверсификацията, 
създаване на нови малки предприятия и 
разкриване на работни места;

а) насърчаване на икономическата 
диверсификация, създаване на нови 
предприятия и разкриване на работни 
места;

Or. de

Обосновка

Изменение 32 на Комитета на регионите.

Изменение 167
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 6 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подобряване на достъпа до, 
използването и качеството на 
информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ) в селските райони.

в) подобряване на достъпа до, 
използването и качеството на новите 
технологии и информационните и 
комуникационните технологии (ИКТ);

Or. de

Обосновка

Изменение 32 на Комитета на регионите.

Изменение 168
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 –точка 6 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) улесняване на установяването на 
младите хора в селските райони, по-
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специално на жените, посредством 
насърчаването на дейности, 
улесняващи съчетаването на 
семейния и професионалния живот.

Or. de

Обосновка

Изменение 32 на Комитета на регионите.

Изменение 169
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) годишно подпомагане на 
селскостопански производители, 
участващи в схемата за дребни 
селскостопански производители, 
установена в дял V от Регламент (ЕС) 
№ DP/2012 (наричана по-долу „схема 
за дребни селскостопански 
производители“), които трайно 
прехвърлят стопанството си на друг 
селскостопански производител.

заличава се

Or. de

Обосновка

Селскостопанските производители, подобно на всички други стопански субекти, 
следва да бъдат третирани по еднакъв начин при отказ/прехвърляне на 
стопанството. Обезщетенията за селскостопанските производители не са оправдани 
и нарушават равноправието спрямо други стопански субекти.

Изменение 170
Jens Geier

Предложение за регламент
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Член 20 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подпомагането по параграф 1, буква 
в) се предоставя на селскостопански 
производители, участващи в схемата 
за дребни селскостопански 
производители в момента на 
внасянето на заявленията им за 
подпомагане за поне една година, ако 
са се задължили да прехвърлят 
цялото си стопанство и 
съответните права за плащане на 
друг селскостопански производител. 
Подпомагането се изплаща от 
датата на прехвърлянето до 31 
декември 2020 г.

заличава се

Or. de

Обосновка

Селскостопанските производители, подобно на всички други стопански субекти, 
следва да бъдат третирани по еднакъв начин при отказ от стопанството.
Обезщетенията за селскостопанските производители не са оправдани и нарушават 
равноправието спрямо други стопански субекти.

Изменение 171
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Подпомагането по параграф 1, 
буква в) се равнява на 120 % от 
годишното плащане, което 
бенефициерът е получавал по схемата 
за дребни селскостопански 
производители.

заличава се

Or. de
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Обосновка

Селскостопанските производители, подобно на всички други стопански субекти, 
следва да бъдат третирани по еднакъв начин при отказ от стопанството.
Обезщетенията за селскостопанските производители не са оправдани и нарушават 
равноправието спрямо други стопански субекти.

Изменение 172
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ. 
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
земеделско ползване на земята.

2. „Агро-лесовъдни системи“ означава 
системи за използване на земята, при 
които се отглеждат комбинирано 
дървета и екстензивни селскостопански 
култури на една и съща площ. 
Държавите членки определят 
максималния брой дървета, които могат 
да се засаждат на хектар, като се 
съобразяват с местните почвено-
климатични условия, горските видове и 
с необходимостта от осигуряване на 
устойчиво земеделско ползване на 
земята.

Or. de

Изменение 173
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 

2. Плащанията за агроекология и климат 
се отпускат на селскостопански 
производители, групи селскостопански 
производители или групи 
селскостопански производители и други 
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управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват дейности,
състоящи се от един или повече 
ангажименти за агроекология и климат
по отношение на земеделска земя.
Когато са надлежно обосновани за 
постигане на екологичните цели, 
плащания за агроекология и климат 
може да се отпускат и на други 
управители на земи или групи от други 
управители на земи.

управители на земи, които доброволно 
се задължават да извършват дейности,
съответстващи на един или повече 
ангажименти за агроекология и климат.
Когато са надлежно обосновани за 
постигане на екологичните цели, 
плащания за агроекология и климат 
може да се отпускат и на други 
управители на земи или групи от други 
управители на земи.

Or. de

Обосновка

Изменение 36 на Комитета на регионите подчертава, че ограничаването на мерките 
до „земеделска земя“ следва да се заличи, тъй като това би представлявало 
изключителна заплаха за целите по отношение на околната среда и климата. Това се 
отнася например за използването за паша на площи, които не се разглеждат като 
земеделска земя, както и за прилагането на агроекологични мерки за водоеми, 
торфени блата и за ивиците по протежение на водните басейни.

Изменение 174
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управление на риска заличава се
1. Подпомагането по тази мярка 
обхваща:
a) финансови вноски, изплащани 
директно на селскостопанските 
производители, за премиите за 
застраховка на реколтата, 
животните и растенията срещу 
икономически загуби, причинени от 
неблагоприятни климатични 
събития, в случай на болести по 
животните или по растенията или 
нашествие от вредители;
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б) финансови вноски във 
взаимоспомагателни фондове за 
изплащане на обезщетения на 
селскостопанските производители за 
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или 
по растенията или от екологична 
катастрофа;
в) инструмент за стабилизиране на 
доходите под формата на финансови 
вноски във взаимоспомагателни 
фондове за предоставяне на 
обезщетения на селскостопански 
производители, които търпят 
сериозен спад в техните доходи.
2. За целите на параграф 1, букви б) и 
в), „взаимоспомагателен фонд“ 
означава схема, акредитирана от 
държава членка съгласно 
националното законодателство, 
чиято цел е членуващите 
селскостопански производители да се 
застраховат, при която се извършват 
компенсаторни плащания на 
членуващите селскостопански 
производители, претърпели 
икономически загуби, причинени от 
поява на болест по животните или 
по растенията или от екологична 
катастрофа, или на селскостопански 
производители, които търпят 
сериозен спад в техните доходи.
3. Държавите членки гарантират, че 
се избягва свръхкомпенсация в 
резултат на комбиниране на 
настоящата мярка с други финансови 
инструменти на национално равнище 
или на равнището на ЕС или с частни 
застрахователни схеми. При 
изчисляване равнището на доходите 
на селскостопанските производители 
ще се взема предвид и директното 
подпомагане на доходите, получено по 
линия на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията 
(по-нататък наричан „ЕФПГ“). 
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4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 90 относно 
минималния и максималния срок на 
търговските заеми за 
взаимоспомагателни фондове, 
посочени в член 39, параграф 3, буква 
б) и член 40, параграф 4.

Or. de

Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 175
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

Застраховане на реколтата, 
животните и растенията

заличава се

1. Помощ съгласно член 37, параграф 
1, буква a) се отпуска единствено за 
застрахователни договори, покриващи 
загуба, причинена от неблагоприятно 
климатично събитие, от болест по 
животните или по растенията или 
от нашествие на вредители, или от 
приемането на мярка в съответствие 
с Директива 2000/29/ЕО за 
ликвидиране или ограничаване на 
болест или вредители по растенията, 
които унищожават над 30 % от 
средногодишната продукция на даден 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период 
или средния обем за три години на 
база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-
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високият и най-ниският показател.
2. Настъпването на 
неблагоприятното климатично 
събитие, появата на болест по 
животните или по растенията или 
нашествието на вредителите трябва 
да бъде официално признато като 
такова от компетентен орган на 
съответната държава членка.
Когато е целесъобразно, държавите 
членки могат предварително да 
установят критерии, при изпълнение 
на които да се счита, че 
официалното признаване е направено.
Застрахователните плащания 
покриват не повече от общия размер 
на разходите за отстраняването на 
загубите, посочени в член 37, параграф 
1, буква а), и не изискват и не са 
свързани с определяне на вида или 
количеството на бъдещото 
производство.
Държавите членки могат да 
ограничат размера на премията, 
която отговаря на условията за 
помощ, като приложат подходящи 
тавани.
4. Помощите се ограничават до 
максималната сума, определена в 
приложение І.

Or. de

Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 176
Jens Geier

Предложение за регламент
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Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Взаимоспомагателни фондове за 
болести по животните и по 
растенията и за екологични 
катастрофи

заличава се

1. За да отговаря на условията за 
отпускане на помощ, съответният 
взаимоспомагателен фонд:
а) е акредитиран от компетентния 
орган в съответствие с националното 
законодателство;
б) осъществява прозрачна политика 
по отношение на плащанията във 
фонда и тегленията от фонда;
в) има ясни правила за определяне на 
отговорностите за всички възникнали 
задължения.
2. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление 
на взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на 
компенсаторни плащания на 
селскостопанските производители в 
случай на криза или за управлението и 
мониторинга на спазването на тези 
правила.
3. Финансовите вноски, посочени в 
член 37, параграф 1, буква б), могат да 
се отнасят единствено до:
административните разходи за 
създаване на взаимоспомагателния 
фонд, разпределени дегресивно за 
период от максимум три години,
сумите, изплатени от 
взаимоспомагателния фонд като 
финансова компенсация на 
селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски 
могат да се отнасят до лихвата по 
търговските заеми, взети от 
взаимоспомагателния фонд с цел 
изплащане на финансова компенсация 
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на селскостопанските производители 
в случай на криза.
Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.
4. По отношение на болестите по 
животните финансова компенсация 
по член 37, параграф 1, буква б) може 
да се предостави само във връзка с 
болестите, упоменати в списъка на 
болести по животните, съставен от 
Световната организация за 
здравеопазване на животните, и/или в 
приложението към Решение 
90/424/ЕИО.
5. Помощите се ограничават до 
максималния размер, определен в 
приложение І.
Държавите членки могат да 
ограничат разходите, които 
отговарят на условията за финансова 
помощ, като приложат:
а) тавани за всеки фонд,
б) подходящи единични тавани.

Or. de

Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 177
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструмент за стабилизиране на заличава се
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доходите
1. Подпомагането по член 37, 
параграф 1, буква в) може да се 
отпуска при условие че спадът в 
доходите надхвърля 30 % от 
средногодишния доход на отделния 
селскостопански производител за 
предшестващия тригодишен период 
или усреднената сума за три години 
на база предшестващия петгодишен 
период, като се изключват най-
високият и най-ниският показател. 
За целите на член 37, параграф 1, 
буква в) под доход се разбира сумата 
на приходите, които 
селскостопанският производител 
получава от пазара, включително 
всички форми на публично 
подпомагане, намалена с разходите за 
производствени ресурси. Плащанията 
за селскостопански производители от 
взаимоспомагателни фондове не 
компенсират повече от 70 % от 
загубата на доходи.
2. За да отговаря на условията за 
подпомагане, съответният 
взаимоспомагателен фонд:
а) е акредитиран от компетентния 
орган в съответствие с националното 
законодателство;
б) осъществява прозрачна политика 
по отношение на плащанията във 
фонда и тегленията от фонда;
в) има ясни правила за определяне на 
отговорностите за всички възникнали 
задължения.
3. Държавите членки определят 
правилата за създаване и управление 
на взаимоспомагателните фондове, а 
именно за отпускане на 
компенсаторни плащания на 
селскостопанските производители в 
случай на криза или за управлението и 
мониторинга на спазването на тези 
правила.



AM\912809BG.doc 23/29 PE496.352v01-00

BG

4. Финансовите вноски, посочени в 
член 37, параграф 1, буква в) могат да 
се отнасят единствено до сумите, 
изплащани от взаимоспомагателните 
фондове като финансова компенсация 
за селскостопанските производители. 
Освен това, финансовите вноски 
могат да се отнасят до лихвата по 
търговските заеми, взети от 
взаимоспомагателния фонд с цел 
изплащане на финансова компенсация 
на селскостопанските производители 
в случай на криза.
Не се внасят публични финансови 
средства в първоначалния базов 
капитал.
5. Помощите се ограничават до 
максималния размер, определен в 
приложение І.

Or. de

Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 178
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правила относно прилагането на 
мерките

заличава се

1. Комисията приема, чрез актове за 
изпълнение, правила относно 
прилагането на мерките в този 
раздел във връзка с:
а) процедурите за подбор на 
институциите и органите, 
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предлагащи селскостопански 
консултантски услуги и 
консултантски услуги за горското 
стопанство, услуги за управление на 
стопанства или услуги по заместване 
в стопанства и за намаляване на 
помощта в обхвата на мярката за 
консултантски услуги, посочена в 
член 16;
б) оценката от страна на държавите 
членки на напредъка по бизнес плана, 
вариантите на плащания, както и 
модалностите за достъп до други 
мерки за млади селскостопански 
производители в рамките на мярката 
за развитие на стопанствата и 
предприятията по член 20;
в) поставянето на разграничения с 
други мерки, преобразуването в мерни 
единици, различни от използваните в 
приложение I, изчисляването на 
разходите по транзакции и 
преобразуването или адаптирането 
на поетите задължения в обхвата на 
мярката за агроекология и климат, 
посочена в член 29, мярката за 
екологично земеделие, посочена в член 
30, и мярката за екологични услуги и 
услуги във връзка с климата в 
горското стопанство и опазване на 
горите, посочена в член 35;
г) възможността за използване на 
стандартни предположения за 
пропуснати доходи в обхвата на 
мерките по членове 29, 30, 31,32, 34 и 
35 и критерии за изчисляването им;
д) изчисляването на размера на 
помощта в случаите, когато дадена 
мярка отговаря на условията за 
отпускане на помощ по повече от 
една мярка.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 91.

Or. de
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Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 179
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б а) инвестиции в модернизиране  или 
изграждане на напоителни 
съоръжения в рамките на планове или 
програми на държавите членки или на 
регионите, ако резултатите от 
задълбочената оценка за 
въздействието върху околната среда 
са благоприятни както по отношение 
на качеството на водата, така и по 
отношение на количественото 
състояние на ресурса;

Or. de

Обосновка

Изменение 37 на Комитета на регионите.

Изменение 180
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 64 –  параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. За целите на разпределяне на 
резервния фонд за изпълнение, посочен 
в член 20, параграф 2 от Регламент 
(ЕС) № [CSF/2012], наличните целеви 

6. Наличните целеви приходи, събрани 
съгласно член 45 от Регламент (ЕС) № 
HR/2012 за ЕЗФРСР се разпределят
между държавите членки 
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приходи, събрани съгласно член 45 от 
Регламент (ЕС) № HR/2012 за ЕЗФРСР 
се прибавят към сумите, посочени в 
член 18 от Регламент (ЕС) № 
[CSF/2012]. Той се разпределя между 
държавите членки пропорционално на 
дела им в общата сума на 
подпомагането по ЕЗФРСР.

пропорционално на дела им в общата 
сума на подпомагането по ЕЗФРСР.

Or. de

Обосновка

Резервният фонд за изпълнение, посочен в член 18 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], се 
заличава.

Изменение 181
Jens Geier

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 a. Най-малко 30% от общия принос 
от ЕЗФРСР за програмата за 
развитие на селските райони се 
заделят за мерки съобразно членове 
29,30 и 31.

Or. de

Обосновка

Разпоредба за задължителен минимален процент за мерки, свързани с агроекологията 
и климата, следва да се предвиди не само в съображението, но и в съответния член. За 
да се подчертае значимостта на тази приоритетна мярка, като същевременно се 
даде възможност за достатъчно гъвкавост, следва да се извърши леко завишение от 
25 % на 30 %.

Изменение 182
Jens Geier

Предложение за регламент
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Член 65 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6 a. Националните вноски за 
допустимите публични разходи могат 
да се заменят от частни вноски.

Or. de

Обосновка

Както вече е предвидено в приключилите тристранни преговори относно Финансовия 
регламент, националните вноски за допустимите публични разходи следва да се 
заменят с частни вноски. Това е необходимо преди всичко в настоящите условия на 
стремеж от страна на държавите членки към реализиране на икономии, така че 
проблеми във връзка с участието на държавите членки в съфинансирането да могат 
да бъдат разрешени с помощта на частни инвеститори.

Изменение 183
Jens Geier

Предложение за регламент
Приложение 5 – параграф 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37 Управление на риска заличава се

Or. de

Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 184
Jens Geier

Предложение за регламент
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Приложение 5 – параграф 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38 Застраховане на реколтата, 
животните и растенията

заличава се

Or. de

Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 185
Jens Geier

Предложение за регламент
Приложение 5 – параграф 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39 Взаимоспомагателни фондове 
за болести по животните и 
растенията и за екологични 
катастрофи

заличава се

Or. de

Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.

Изменение 186
Jens Geier

Предложение за регламент
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Приложение 5 – параграф 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40 Инструмент за 
стабилизиране на доходите

заличава се

Or. de

Обосновка

Стълб 1 на Общата селскостопанска политика служи за стабилизиране на доходите.
Стълб 2 на Общата селскостопанска политика е предназначен за развитие на 
селските райони. Членове 37, 38, 39, 40 и 41, както и съответните съображения на 
предложението на Комисията следователно не принадлежат към стълб 2.


